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στην πρόληψη & τη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ



Εταιρεία Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών είναι μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που ιδρύθηκε το 2002 από συγγενείς ανοϊκών ασθενών, γιατρούς, ψυχολόγους 
και λοιπούς επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη Νόσο Αλτσχάιμερ. Έχει σκοπό 
να προωθήσει την ενημέρωση, την κατανόηση και την υποστήριξη όλων όσοι έχουν 
οποιαδήποτε σχέση με τη νόσο αυτή. Σε συνεργασία με εθελοντές - ειδικούς επιστήμονες 
οργανώνει ομάδες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης φροντιστών 
και προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης και άλλων θεραπειών ασθενών. Εκδίδει και 
διανέμει δωρεάν έντυπο ενημερωτικό υλικό. Τέλος, ενθαρρύνει την επιστημονική 
έρευνα, όπως επίσης και την εφαρμογή νέων θεραπευτικών μεθόδων.

Η Εταιρεία διοικείται από 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που επανεκλέγεται κάθε 3 
χρόνια και  8-μελή επιστημονική επιτροπή. Σήμερα αριθμεί 1.450 μέλη. Βάσει εκλογών 
που πραγματοποιήθηκαν στις 19.3.2010, το Δ.Σ. συγκροτούν οι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Παρασκευή Σακκά
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   Κωνσταντίνος Προύσκας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Όλγα Λυμπεροπούλου
ΤΑΜΙΑΣ    Κώστας Νικολάου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   Κώστας Σιδερίδης, Δέσποινα Πετροπούλου,   
    Δέσποινα Μπόζου

Η γραμματεία της Εταιρείας λειτουργεί καθημερινά 09:00-17:00 στα τηλέφωνα 
210 7013271, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες. 

Το website της Εταιρείας είναι: www.alzheimerathens.gr

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Τον Απρίλιο του 2011 δυο πολύ σημαντικές μελέτες GWAS (μελέτες ολοκλήρου του 
ανθρωπίνου γονιδιώματος) δημοσιεύτηκαν στο ηλεκτρονικό περιοδικό Nature Genetics. 
Δείγματα από 56.000 ασθενείς και υγιείς μάρτυρες αναλύθηκαν στην μεγαλύτερη γενετική 
έρευνα που έγινε ποτέ για την νόσο Αλτσχάιμερ. 

Στις μελέτες αυτές αναγνωρίστηκαν πέντε καινούρια προδιαθεσικά γονίδια για την 
νόσο Αλτσχάιμερ. Μαζί με τα πέντε γονίδια που είχαν ταυτοποιηθεί το 2009 οι γενετικοί 
δείκτες της όψιμης έναρξης νόσου Αλτσχάιμερ έφτασαν τους δέκα. Το σημαντικό 
στοιχείο είναι ότι τα νέα γονίδια σχετίζονται με διαφορετικούς από τους μέχρι 
σήμερα ισχύοντες παθογενετικούς μηχανισμούς της νόσου όπως είναι η φλεγμονή,
ο μεταβολισμός της χοληστερίνης και ποικίλοι ανοσολογικοί μηχανισμοί.  

Εξίσου σπουδαίο είναι το γεγονός ότι οι μελέτες αυτές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας 
πολλών ομάδων διακεκριμένων επιστημόνων που εργάστηκαν εντατικά για να λύσουν 
το πρόβλημα της παθογένειας της νόσου Αλτσχάιμερ. Το Διεθνής Κονσόρτσιουμ IGAP 
(International Genomics of Alzheimer’s Project) ιδρύθηκε το Ιανουάριο του 2011 
από τέσσερις ομάδες επιστημόνων από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βοστώνη
και την Πενσυλβάνια και χρηματοδοτείται από την Alzheimer’s Association και το Εθνικό 
Ινστιτούτο Υγείας των Η.Π.Α.

Πιστεύουμε ότι οι ομαδικές επιστημονικές προσπάθειες και η συσσωρευόμενη καινούρια 
γνώση στο χώρο της Άνοιας γενικότερα και της νόσου Αλτσχάιμερ ειδικότερα θα 
μας φέρουν πιο κοντά στην οριστική λύση του μείζονος αυτού ιατρικού, κοινωνικού
και οικονομικού ζητήματος!

Η υποστήριξη ηθική και πρακτική όλων μας είναι απαραίτητη!

Η Πρόεδρος της Εταιρείας
Δρ Παρασκευή Σακκά

Νευρολόγος-Ψυχίατρος

Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer

Τριμηνιαία περιοδική έκδοση
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Ιδιοκτησία
Εταιρεία Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33,
Αθήνα, Τ.Κ. 11636
τηλ.: 210 7013271
fax: 210 6012239
e-mail: info@alzheimerathens.gr
kentroalz@ath.forthnet.gr

Εκδότρια - Διευθύντρια
Παρασκευή Σακκά

Διευθύντρια Σύνταξης
Όλγα Λυμπεροπούλου

Συντακτική Επιτροπή
Νάντια Αβράμη
Λίνα Ανδριανάκη
Αρετή Ευθυμίου
Νομική Καρπαθίου
Ελένη Μαργιώτη
Κώστας Νικολάου
Κωστής Προύσκας
Ευστάθιος Τρυφωνόπουλος

Τιράζ
3.000 τεύχη

Δημιουργικό - Επιμέλεια 
Παραγωγής

Έκτορος 45-47, 16673 Βούλα
210. 8957564, www.art-attack.gr    

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ    ΔΩΡΕΑΝ

Η Εταιρεία μας ενδιαφέρεται πολύ για τις απόψεις
των αναγνωστών του περιοδικού.
Μη διαστάσετε να μοιραστείτε τις γνώσεις,
τις εμπειρίες και τις απορίες σας μαζί μας!
Στείλτε τα κείμενά σας στη διεύθυνση της Εταιρείας
μας ή στα e-mails μας:
      • info@alzheimerathens.gr,
     • kentroalz@ath.forthnet.gr
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Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών 
και οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος έχουν τη χαρά να παρουσιάσουν 
το πρώτο στην Ελλάδα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την 
Άνοια για παιδιά δημοτικού σχολείου με τίτλο «Μαθαίνω για 
τη Νόσο Αλτσχάιμερ». Το πρόγραμμα βασίζεται στο βιβλίο της 
Εταιρείας «Γιατί η γιαγιά μου δεν θυμάται το όνομά μου;» και 
απευθύνεται σε μαθητές των Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξεων του δημοτικού.
Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με την υποστήριξη 
του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και την ευγενική χορηγία
της Marfin Egnatia Bank. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω για τη Νόσο Αλτσχάιμερ» 
διαρκεί 60-90 λεπτά, πραγματοποιείται με την συμμετοχή ομάδας 
50 μαθητών και συντονίζεται από ειδική παιδαγωγό-εμψυχώτρια. 
Αποτελείται από παιχνίδια και δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα 
στις οποίες τα παιδιά καλούνται να έχουν ενεργό δράση, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται ασκήσεις παρατηρητικότητας, παιχνίδια 
μνήμης, σπαζοκεφαλιές, κουίζ και επιδαπέδια πάζλ.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος
και μέσω των παιχνιδιών γίνεται αναφορά:

 σε βασικές πληροφορίες που αφορούν τη νόσο Αλτσχάιμερ 

 στην πρόληψη της νόσου μέσω της σωματικής
   και πνευματικής άσκησης

 στις νοητικές λειτουργίες και ιδιαίτερα στη μνήμη
   και το ρόλο της στην καθημερινή μας ζωή και

 στις δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν
   τα παιδιά μαζί με τον παππού και τη γιαγιά τους,
   είτε αυτοί ξεχνούν, είτε όχι. 

Οι Παναγιώτα Στρίκου-Τομοπούλου, εκπαιδευτικός και 
Όλγα Λυμπεροπούλου, γνωστική νευροψυχολόγος, 
σχεδίασαν το πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγει 
τους διδακτισμούς, να συνδυάζει τη μάθηση με τη ψυχαγωγία 
και να προσεγγίζει με αισιοδοξία ακόμα και τις πιο δύσκολες
πτυχές του θέματος. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί ήδη σε πολλά 
δημοτικά σχολεία, βιβλιοθήκες και αθλητικούς συλλόγους 
στην Αθήνα. Η ανταπόκριση τόσο των παιδιών, όσο και 
των δασκάλων τους είναι ενθουσιώδης και επιβεβαιώνει
την επιτυχία του προγράμματος!

Μάρκου Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, Αθήνα Τ.Κ. 11636 • τηλ.: 210 7013271 • e-mail: info@alzheimerathens.gr & kentroalz@ath.forthnet.gr 03

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΤΕ €3.68 ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΦΠΑ

901 11 156 156

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Μαθαίνω για τη Νόσο Αλτσχάιμερ»



Lundbeck Hellas S.A.
Εξειδίκευση στη νευρολογία και την ψυχιατρική

Στη Lundbeck η ποιότητα είναι ο πρωταρχικός μας στόχος.

Ποιότητα στην έρευνα, στα προϊόντα, στα αποτελέσματα.

Ποιότητα σε όλους τους τομείς.

Σκοπός της ύπαρξής μας είναι η βελτίωση της ποιότητας

ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχικά και

νευρολογικά νοσήματα.
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Συμπτώματα
Κύρια συμπτώματα είναι ο τρόμος, κυρίως στα άνω άκρα, η 
βραδύτητα στις κινήσεις, η μυϊκή δυσκαμψία και η αστάθεια στη 
βάδιση. Συχνά είναι όμως και τα μη κινητικά συμπτώματα στη ΝΠ, 
όπως η δυσκοιλιότητα, οι διαταραχές στην ούρηση, οι διαταραχές 
όσφρησης, τα έντονα όνειρα, οι φωνές και η υπερκινητικότητα 
κατά τη διάρκεια του ύπνου αλλά και η κατάθλιψη, που μπορεί να 
προϋπάρχουν των κινητικών εκδηλώσεων. Επίσης, με την πάροδο 
του χρόνου, είναι πολύ συχνή η εμφάνιση διαταραχών μνήμης 
(περίπου οι μισοί ασθενείς θα εμφανίσουν άνοια μετά 15 έτη 
παρακολούθησης). Η άνοια στην ΝΠ συνοδεύεται συχνά από 
σύγχυση, οπτικοχωρικές διαταραχές, οπτικές ψευδαισθήσεις
και διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του 24ώρου.

Αίτια, διάγνωση 
Η ΝΠ οφείλεται στον εκφυλισμό των κυττάρων του εγκεφάλου 
που παράγουν ντοπαμίνη και τελικά στην έλλειψη της 
ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Η αιτιολογία της ΝΠ είναι 
πολυπαραγοντική και συνδυάζει περιβαλλοντικούς και 
γενετικούς παράγοντες. Η διάγνωση της νόσου είναι κυρίως 
κλινική, ενώ χρήσιμες πληροφορίες μπορεί να δώσουν η 
Μαγνητική Τομογραφία και το Σπινθηρογράφημα εγκεφάλου
(Dopamine Transporter Imaging: DAT-Scan) 
 
Αντιμετώπιση
Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί έως σήμερα ριζική θεραπεία για τη ΝΠ, 
δηλαδή ένα φάρμακο που να μπορεί να σταματήσει ή να αναστρέψει 
την εκφύλιση των εγκεφαλικών κυττάρων που παράγουν ντοπαμίνη. 
Υπάρχουν όμως πολλά φάρμακα, που μπορούν να βελτιώσουν τα 
συμπτώματα των αρρώστων και να τους βοηθήσουν σημαντικά 
στην καθημερινή τους λειτουργικότητα. Αυτά είναι η λεβοντόπα 
που συνεχίζει να αποτελεί την πιο αποτελεσματική θεραπεία για 
τη ΝΠ, οι ντοπαμινεργικοί αγωνιστές, οι αναστολείς της ΜΑΟ  και 
της COMT, τα αντιχολινεργικά και οι αναστολείς του γλουταμικού 
οξέος. Ανάλογα με το στάδιο και τη μορφή της ΝΠ, οι περισσότεροι 
ασθενείς λαμβάνουν ένα ή συνδυασμό περισσότερων από τα 
παραπάνω φάρμακα.

Τέλος, υπάρχουν μερικοί άρρωστοι που δεν απαντούν ικανοποιητικά 
στη φαρμακευτική αγωγή ή εμφανίζουν κινητικές επιπλοκές. 
Αυτοί μπορούν σήμερα να καταφύγουν σε πιο παρεμβατικές 
θεραπευτικές τεχνικές όπως είναι η συνεχής υποδόρια αντλία της 
απομορφίνης, η συνεχής γαστρική αντλία της Duodopa, και τέλος η 
χειρουργική επέμβαση με την τεχνική της εν τω βάθει εγκεφαλικής 
διέγερσης (Deep Brain Stimulation, DBS).

Μαρία Μπόζη
Νευρολόγος

Ιατρείο Μνήμης, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Η νόσος του Πάρκινσον (ΝΠ) είναι ένα από τα συχνότερα νευροεκφυλιστικά νοσήματα (μετά τη νόσο Αλτσχάιμερ), με συχνότητα 
περίπου 1% στον πληθυσμό άνω των 65 ετών. Οι άντρες έχουν διπλάσια πιθανότητα να νοσήσουν από ΝΠ απ’ ό,τι οι γυναίκες και, 
παρόλο που συνήθως προσβάλλει άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών, μπορεί να εμφανιστεί και σε πολύ νεότερες ηλικίες.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε
                              για τη νόσο του Parkinson
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Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών ευχαριστεί θερμά τους

χορηγούς της για τη στήριξή τους στην προσπάθεια που καταβάλλει για την ενημέρωση,
την εκπαίδευση και την υποστήριξη των ασθενών με άνοια και των οικογενειών τους.

ΦΙΛΟΙ
Ι. Τσούκας, Ο. Τραυλού, Π. Μπουρλή, Κ. Τσιρώνη, Π. Δαπέργολα, Δ. Πέτας, 
Α. Κανέλλης, Α. Κωστή, I. Μπαδογιαννάκης, Mediatel AE, H. Μέγας, Com-
ercon AE, Σ. Λεκέας, Γ. Ανεμογιάννης, Μ. Ξύκη, OTE

ΧΟΡΗΓΟΙ
Α. Ευθυμίου, 

ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Σύλλογος Εργαζομένων ΑΔΑΕ εις μνήμη Παρασκευής Μπαφούτσου

Σταθούλα Μαγαζιώτη, Χρήστος Μαγαζιώτης, Δημήτρης Μασσαράς, 
Αντώνης Ξαγοράρης, Τάσος Σκουτέρης εις μνήμη Κων/νου Γκούβα

Αλίκη Μυρτώ Δαρούσου εις μνήμη Δημήτρη Ποντίκα

Αλέξανδρος Μουζακίτης εις μνήμη Θρασύβουλου Ζώη

3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολη, Γεώργιος Μπάμπαλος,Ευαγγελία 
Δημητριάδου, Αικατερίνη Χατζητόλια εις μνήμη Γρ. Πέτλη

Γεωργία Καραντάση εις μνήμη Αλεξάνδρας Λαδά

Άννα Καραπαναγιώτη εις μνήμη Ανδρέα Αντζουλίδη

Κία Φιλιππίδου εις μνήμη Βασίλη Τσιφτσόγλου

Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Βιοστατιστικής
εις μνήμη Τηλέμαχου Σουλίου

Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer06

       Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή μας,
  Ελάτε μαζί μας! τόσο πιο αποτελεσματικοί μπορούμε να γίνουμε!

     

     Μέλος €30*   Χορηγός €1.000-5.000
     Φίλος €100-500   Μέγας Χορηγός €5.000-10.000
     Ευεργέτης €10.000 και άνω
     *Η συνδρομή των μελών ανανεώνεται κάθε χρόνο.
     Η καταβολή δωρεάς πάνω από €300 εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα.

     ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
     Εθνική Τράπεζα   180/480090-72
     Alpha Βank   341.00.232.0000.184
     Marfin Egnatia Bank  264/0276711420

     901 11 156 156 ΟΤΕ €3,68/κλήση
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Mε πρωτοβουλία της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών από την τρέχουσα χρονιά, η 19η Μαρτίου 
καθιερώνεται ως η ΗΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ. Με την ευκαιρία αυτή, η 
Εταιρεία διοργάνωσε για τρίτη συνεχή χρονιά εκπαιδευτικά σεμινάρια 
για τους οικογενειακούς φροντιστές το Σάββατο 19 Μαρτίου, από τις 
10:00 έως και τις 19:00, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. 
Επίσης, την Κυριακή 20 Μαρτίου, από 10:00 έως 14:00, στον ίδιο 
χώρο, πραγματοποιήθηκαν πρώτη φορά εκπαιδευτικά σεμινάρια 
για τους έμμισθους φροντιστές, Έλληνες και αλλοδαπούς. Το 
σεμινάριο περιελάμβανε ομάδες εργασίας στις οποίες πήραν μέρος 
180 οικογενειακοί φροντιστές και 50 έμμισθοι φροντιστές ανοϊκών 
ασθενών. Οι ομάδες εργασίας ασχολήθηκαν με τα εξής θέματα: 

 • Πληροφορίες για τη νόσο Αλτσχάιμερ
 • Θεραπευτικές προσεγγίσεις
 • Διαταραχές συμπεριφοράς 
 • Πρακτικά θέματα φροντίδας 

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια. Την ομάδα εργασίας 
συντόνισε ο ψυχίατρος  Κώστας Νικολάου, επιστημονικά υπεύθυνος 
Κέντρου Ημέρας ανοϊκών ασθενών. Τα προβλήματα συμπεριφοράς 
των ανοϊκών ασθενών είναι ο παράγων που προβληματίζει και 
δυσκολεύει περισσότερο τους φροντιστές από την εκδήλωση της 
νόσου έως και τα πιο προχωρημένα στάδια. Ωστόσο, όπως τόνισε ο 
κ. Νικολάου, «σπάνια υπάρχει προβληματική συμπεριφορά που δεν 
αντιμετωπίζεται με φάρμακα ή άλλους χειρισμούς.

Καθημερινά πρακτικά προβλήματα φροντίδας. Την ομάδα 
εργασίας συντόνισε ο κ. Κωνσταντίνος Προύσκας, ψυχολόγος –
Δρ. γεροντολογίας. Τόσο οι οικογενειακοί όσο και οι έμμισθοι 
φροντιστές δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να 
αντιμετωπίσουν το βαρύ φορτίο της φροντίδας που καλούνται να 
διαχειριστούν. Έτσι, τους δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουν για μια 
σειρά από πρακτικά ζητήματα που τους απασχολούν καθημερινά, 
όπως η επικοινωνία με τον ασθενή, τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, 
νομικά ζητήματα κ.ά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κάθε ενδιαφερόμενος είχε τη 
δυνατότητα να προμηθευτεί δωρεάν ενημερωτικά έντυπα για τη 
νόσο Αλτσχάιμερ και πληροφοριακό υλικό για τις υπάρχουσες δομές 
και υπηρεσίες στην Αθήνα και την επαρχία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη
της Novartis Hellas AE την οποία και ευχαριστούμε θερμά!

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για φροντιστές
ανοϊκών ασθενών πραγματοποιούνται
σε επαναλαμβανόμενους κύκλους
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,
εντελώς δωρεάν, στο Κέντρο Ημέρας
της Εταιρείας Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών,
Μ. Μουσούρου 89, στο Παγκράτι.

Για πληροφορίες,
τηλ. 210 7013271, www.alzheimerathens.gr. 

Πληροφορίες για τη νόσο Αλτσχάιμερ. Την ομάδα εργασίας 
συντόνισε η Δρ. Παρασκευή Σακκά, νευρολόγος-ψυχίατρος, η 
οποία μεταξύ άλλων τόνισε τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης 
και περιέγραψε τις ανάγκες των ανοϊκών ασθενών ανάλογα με το 
στάδιο της νόσου. Είναι σημαντικό οι φροντιστές να γνωρίζουν 
τα συμπτώματα ανά στάδιο της νόσου, αφού με τον τρόπο αυτό 
βοηθούν τον θεράποντα γιατρό να προσαρμόσει ανάλογα τη 
φαρμακευτική παρέμβαση, αλλά και οι ίδιοι να προγραμματίσουν 
αποτελεσματικότερα την καθημερινότητά τους για να ανταπεξέλθουν 
στις ανάγκες φροντίδας οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο πιεστικές.

Θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ο κ. Βασίλης Βαγενάς, νευρολόγος, 
υπεύθυνος ιατρείου Άνοιας, 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ, είπε 
χαρακτηριστικά ότι «παρόλο που η νόσος δεν είναι ακόμη 
θεραπεύσιμη, πολλά συμπτώματα από τις διαταραχές συμπεριφοράς 
και αρκετές από τις γνωστικές και λειτουργικές διαταραχές μπορούν να 
αντιμετωπισθούν, αλλάζοντας μερικές φορές δραματικά την ποιότητα 
ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους». Αναφέρθηκε εκτενώς 
στους παράγοντες κληρονομικότητας, στη δράση των φαρμάκων 
αλλά και στις μη φαρμακευτικές θεραπείες που εφαρμόζονται τα 
τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο με αισιόδοξα αποτελέσματα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΝΟΪ́ΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ



www.novartis.gr

Αυτές οι τραγικές διαπιστώσεις ευαισθητοποίησαν 
τη Novartis να καθιερώσει προγράμματα κοινωνι-
κής προσφοράς που απευθύνονται σε εκατομμύρια 
συνανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο, δίνοντας ιδιαί-
τερη βαρύτητα στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Η Novartis έχει συνυπογράψει την Οικουμενική 
Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN 
Global Compact) και είναι η πρώτη εταιρεία στην 
Ευρώπη στην οποία απονεμήθηκε το Αριστείο 
Εταιρικής Φιλανθρωπίας (Excellence in Corporate 
Philanthropy Award). 
Το 2009, η Novartis διέθεσε το ποσόν των 1,5 
δισεκατομμυρίων δολαρίων για φαρμακευτική περί-
θαλψη 80 εκατομμυρίων ασθενών παγκοσμίως.
Σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(Π.Ο.Υ.), η Novartis προσφέρει δωρεάν φάρμακα σε 4 
εκατομμύρια πάσχοντες από τη λέπρα. Επιπλέον, έχει 
προμηθεύσει σε 40 χώρες που μαστίζονται από την 
ελονοσία περισσότερες από 300 εκατομμύρια φαρ-
μακευτικές θεραπείες σε τιμή κόστους, βοηθώντας 
να σωθούν 750.000 πάσχοντες. Για την αντιμετώπιση 
της φυματίωσης, προσφέρει δωρεάν σταθερό συν-
δυασμό αντιφυματικών φαρμάκων για τη θεραπεία 
500.000 ασθενών. 
Το Ίδρυμα Novartis για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(Novartis Foundation for Sustainable Development) 
με εντυπωσιακό έργο εδώ και 30 χρόνια, υπογραμ-
μίζει τη δέσμευσή μας να εξασφαλίσουμε φαρμακευ-
τική περίθαλψη, να συμβάλουμε ενεργά στην εξά-
λειψη της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων, 
ενισχύοντας προγράμματα εκπαίδευσης του πληθυ-
σμού, οικιστικής ανάπτυξης, ψυχολογικής υποστήρι-
ξης ορφανών παιδιών και βελτίωσης των συνθηκών 
διαβίωσης σε πολλές χώρες του κόσμου.
Το Ινστιτούτο Τροπικών Νόσων της Novartis 
(Novartis Institute for Tropical Diseases), ένα υπερ-
σύγχρονο βιο-ιατρικό ερευνητικό κέντρο με έδρα τη 

Σιγκαπούρη, εστιάζεται στην εξελιγμένη έρευνα και 
ανακάλυψη φαρμάκων για τον δάγγειο πυρετό, την 
ελονοσία και τη φυματίωση, και τα οποία θα δια-
τεθούν αφιλοκερδώς σε απόρους ασθενείς που τα 
έχουν σοβαρή ανάγκη.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε αυτή την 
εξαιρετική προσπάθεια συμβάλλοντας με όλες μας 
τις δυνάμεις σε ένα καλύτερο αύριο των συνανθρώ-
πων μας.

Εταιρική Ευθύνη και Κοινωνική Αλληλεγγύη
• Ένας στους τέσσερις κατοίκους του πλανήτη μας λιμοκτονεί
• Ένας στους τρεις ανθρώπους δεν έχει πρόσβαση σε περίθαλψη
  και φαρμακευτική αγωγή
• Κάθε χρόνο, δύο εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από φυματίωση
• Κάθε 30 δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει από ελονοσία
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Ενημέρωση για τη νόσο Alzheimer10

Η συνάντηση εργασίας στην Ελλάδα
Στο πλαίσιο της σύμπραξης Grundtvig: Life after Care, οργανώθηκε στην Ελλάδα από την Εταιρεία 
Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών, η τελευταία συνάντηση του προγράμματος, στις 18 
και 19 Μαρτίου 2011.
Συνολικά συμμετείχαν 20 άτομα  φορείς από την Ιταλία, τη Μεγάλη Βρετανία,  την Ιρλανδία και την 
Ελλάδα. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ολοκλήρωση των εργασιών του προγράμματος και η δημιουργία 
ενός εγχειριδίου - οδηγό για τους φροντιστές που ολοκλήρωσαν τη φροντίδα. 
Κατά την πρώτη μέρα της συνάντησης, στις 18 Μαρτίου 2011, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Κέντρο 
Ημέρας για ασθενείς με άνοια στο Παγκράτι. Εκεί ενημερώθηκαν για τα προγράμματα παρέμβασης του 
Κέντρου και  συμμετείχαν στις ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε στο 
Μερόπειο Ίδρυμα, η τελική συνάντηση της ομάδας. Η Δρ Μεσθεναίου εκ μέρους της ΜΚΟ 50plus Hellas 
παρουσίασε τις δομές στην Ελλάδα και τη δράση της 50+ hellas. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν 
την ευκαιρία να δουν από κοντά τις υπηρεσίες των Λεσχών Φιλίας. Η Λέσχη Φιλίας Αγ.Αρτεμίου άνοιξε 
τις πόρτες της και η Κοινωνική Λειτουργός κ. Τσιούμα με τα μέλη της Λέσχης υποδέχθηκαν ζεστά όλα τα 
μέλη του προγράμματος. Ακολούθησαν παρουσιάσεις για τον τρόπο λειτουργίας της Λέσχης και τα μέλη 
της Λέσχης έδωσαν μία παραδοσιακή νότα στη βραδιά με ελληνικούς χορούς . 
Στις 19 Μαρτίου 2011, όλοι οι συμμετέχοντες παρευρέθηκαν στην Ημέρα του Φροντιστή που 
πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης. Εκεί, 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με παράλληλη μετάφραση τις ομιλίες επαγγελματιών υγείας 
σχετικά με την άνοια και τη συζήτηση με τους φροντιστές. 
Με τις παραπάνω εκδηλώσεις ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα η Ζωή Μετά τη Φροντίδα, ένα πρόγραμμα 
που είχε στόχο στην ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών, καλών πρακτικών και εργαλείων προκειμένου 
βοηθήσουν τους φροντιστές να επανενταχθούν στην κοινωνία μετά από την ολοκλήρωση της παροχής 
φροντίδας. Σημαντικά αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν η έκδοση οδηγού για την υποστήριξη 
των φροντιστών μετά την απώλεια του συγγενούς με άνοια καθώς και η πραγματοποίηση συνεντεύξεων 
φροντιστών που ολοκλήρωσαν τη φροντίδα. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Εταιρεία Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, 
Υπεύθυνη προγράμματος: Αρετή Ευθυμίου , τηλ. 210 70 13 271, www.lifeaftercare.eu 

Αρετή Ευθυμίου
Ψυχολόγος

Υπεύθυνη Λειτουργίας Κέντρων Ημέρας

Αφυδάτωση
Οι ασθενείς με άνοια μπορεί να μην ζητήσουν νερό ακόμη κι 
αν διψούν, ενώ πολύ συχνά δεν συνειδητοποιούν αυτή την 
ανάγκη τους. Δώστε λοιπόν  στον άνθρωπό σας πολλά υγρά 
(νερό, πορτοκαλάδες, λεμονάδες). Σιγουρευτείτε ότι θα πιεί ότι 
του δίνετε. Καθίστε μαζί του, και γιατί όχι πιείτε και εσείς κάτι,
παροτρύνοντάς τον να κάνει το ίδιο.

Μυρωδιά σώματος
Ενθαρρύνετε τον ασθενή να κάνει μπάνιο κάθε 2-3 ημέρες. Αν δεν 
είναι σε θέση να κάνει μόνος του μπάνιο, άμεσα σε αυτό το διάστημα 
μπορείτε να τον πλένετε τοπικά με ένα σφουγγαράκι. Πείτε του ότι 
με αυτόν τον τρόπο θα τον δροσίσετε κι έτσι θα αποφύγετε τον 
πιθανό εκνευρισμό του. 

Ενόχληση από έντομα (κουνούπια, μέλισσες, κ.α.)
Τα τσιμπήματα από τα έντομα μπορεί προκαλέσουν μεγάλη 
δυσαρέσκεια και νεύρα στον άνθρωπό σας. Φροντίστε να έχετε 
μαζί σας αντικουνουπικά και κρέμες που θα τον ανακουφίσουν. 

Νέο περιβάλλον
Αν πάτε διακοπές μαζί, είναι πιθανό ο ασθενής με άνοια να μην 
προσαρμοστεί εύκολα στον νέο χώρο. Διαμορφώστε τον έτσι ώστε 
η μετακίνηση μέσα στο σπίτι να γίνεται εύκολα. Θα αποφύγετε 
πιθανά ατυχήματα, αλλά και τον εκνευρισμό του.

Περιπλάνηση
Μπορεί ο άνθρωπός σας να μην το έχει κάνει στο παρελθόν, 
αλλά δεν ξέρετε πότε θα είναι η πρώτη φορά. Είναι πιθανό η 
αλλαγή περιβάλλοντος στις διακοπές να τροφοδοτήσει τέτοιες 
συμπεριφορές. Προσπαθήστε λοιπόν να είστε συνεχώς μαζί του και 
μην τον αφήνετε μόνο όσο είστε έξω ή στο αυτοκίνητο.

Τέλος, μην ξεχνάτε και την δική σας ξεκούραση!
Όλοι οι φροντιστές ξέρουν καλά πόσο δύσκολο είναι να προσέχεις 
ένα αγαπητό πρόσωπο που υποφέρει από άνοια. Πολλοί από εσάς 
ίσως νιώθετε ενοχές να φύγετε και να αφήσετε τον άνθρωπό σας 
πίσω. Βγάλτε αυτήν την σκέψη από το μυαλό σας και τολμήστε 
να ξεκουραστείτε για λίγες ημέρες. Ακόμα και αν νιώσετε τύψεις, 
οι διακοπές θα σας βοηθήσουν να γεμίσετε τις μπαταρίες σας και 
να γυρίσετε πίσω έτοιμοι να αναλάβετε την φροντίδα του ασθενή 
σας. Φροντίστε τις μέρες που θα λείψετε να ζητήσετε από ένα 
συγγενικό πρόσωπο να σας βοηθήσει ή ακόμα και να απευθυνθείτε 
σε κάποια εξειδικευμένη μονάδα που θα μπορούσε να φιλοξενήσει
τον άνθρωπό σας

Εύα Ντανάση
Ψυχολόγος

 Η ζωή μετά τη Φροντίδα...

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ πιθανά προβλήματα και πώς θα τα αντιμετωπίσετε



Πώς µπορούµε όλοι 
να συµµετέχουµε 
ενεργά.
Μπορούµε όλοι να συµµετέχουµε ενεργά στη 
διαδικασία εντοπισµού ενός ηλικιωµένου που 
αγνοείται, µε την εγγραφή µας στην Υπηρεσία 
SILVER ALERT HELLAS µέσω E-mail.

Εγγραφή στην Υπηρεσία
SILVER ALERT HELLAS

Αποστολή της E-mail διεύθυνσής σας στο 

1065@lifelinehellas.gr
 
Σε περίπτωση ενεργοποίησης SILVER ALERT 
HELLAS ο κάθε εγγεγραµµένος θα λαµβάνει 
ένα E-mail µε τα στοιχεία και την περιγραφή του 
αγνοούµενου ηλικιωµένου
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∆ΩΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ

EΓΚΑΙΡΗΣ ΚΑΙ EΓΚΥΡΗΣ

ΕΙ∆ΟΠΟIΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ.

Tι είναι το 
SILVER
ALERT

∆ικαιολογητικά για την ενεργοποίηση 
του SILVER ALERT HELLAS.

1. Αν ο αναγγέλλων την εξαφάνιση είναι 
συγγενής του εξαφανισθέντος

•   Βεβαίωση ∆ηµοτικής ή άλλης ∆ηµόσιας αρχής από 
όπου να φαίνεται η συγγένεια και ο βαθµός της.

•   Αντίγραφο της ∆ήλωσης εξαφάνισης που έγινε σε 
οποιοδήποτε Αστυνοµικό Τµήµα της χώρας.

•   Βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του εξαφανι-
σθέντος σχετική µε την κατάσταση υγείας του και 
τον βαθµό επικινδυνότητας από µη λήψη συγκεκρι-
µένων φαρµάκων.

•   Υποβολή του ειδικού πληροφοριακού εντύπου για 
Silver Alert της ΜΚΟ Γραµµή Ζωής.

•   Πρόσφατη φωτογραφία του εξαφανισθέντος.
•   Υπεύθυνη δήλωση του αναγγέλλοντος ότι τα στοι-

χεία του εξαφανισθέντος είναι πραγµατικά και ορθά.
•   Υπεύθυνη ∆ήλωση του αναγγέλλοντος ότι απο- 

δέχεται και αναλαµβάνει την ευθύνη για τη 
δηµοσιοποίηση της φωτογραφίας και των λοιπών 
στοιχείων του εξαφανισθέντος. 

2. Αν ο αναγγέλλων την εξαφάνιση δεν είναι 
συγγενής, αλλά φροντιστής του εξαφανισθέντος 

•   Υπεύθυνη δήλωση του αναγγέλλοντος την εξα-
φάνιση, ότι ο εξαφανισθείς δεν έχει συγγενικό 
περιβάλλον.

•   Σε περίπτωση που ο εξαφανισθείς έχει συγγενείς 
απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση τουλάχιστον 
ενός εξ αυτών, για την ενεργοποίηση Silver Alert.

•   Αντίγραφο της ∆ήλωσης εξαφάνισης που έγινε σε 
οποιοδήποτε Αστυνοµικό Τµήµα της χώρας.

•   Βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό του εξα-
φανισθέντος σχετική µε την κατάσταση υγείας 
του και τον βαθµό επικινδυνότητας από µη λήψη 
συγκεκριµένων φαρµάκων.

•   Υποβολή του ειδικού πληροφοριακού εντύπου για 
Silver Alert της ΜΚΟ Γραµµή Ζωής.

•   Πρόσφατη φωτογραφία του εξαφανισθέντος
•   Υπεύθυνη δήλωση του αναγγέλλοντος ότι τα 

στοιχεία του εξαφανισθέντος είναι πραγµατικά και 
ορθά.

•   Υπεύθυνη ∆ήλωση του αναγγέλλοντος ότι απο-
δέχεται και αναλαµβάνει την ευθύνη για τη  
δηµοσιοποίηση της φωτογραφίας και των  
στοιχείων του εξαφανισθέντος. 

Πότε ενεργοποιείται το
SILVER ALERT HELLAS

Το ιστορικό

Οι περιπτώσεις εξαφάνισης ηλικιωµένων που µπορούν να χαρακτηριστούν ως περι-
στατικά για ενεργοποίηση Silver Alert, εκτιµώνται συλλογικά και διαθέτουν κάποια 
από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

•   Η ηλικία του εξαφανισθέντος ηλικιωµένου (60+).
•  Ο ηλικιωµένος πάσχει από τη Νόσο Alzheimer ή Συναφείς ∆ιαταραχές.  
•   Σαφείς ενδείξεις ότι ο ηλικιωµένος βρίσκεται σε κίνδυνο (πχ λόγω αδυναµίας λήψης 

φαρµάκων, σηµαντικών για την υγεία του).
•   Yποψίες που να δηλώνουν πιθανή µεταφορά του ηλικιωµένου από τρίτους σε άλλη 

περιοχή από αυτή της διαµονής του.
•   Ο ηλικιωµένος να αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα στην υγεία του.
•   Ο ηλικιωµένος να έχει τάση να κάνει κακό στον εαυτό του.

Το 2004, στην Ατλάντα 
των ΗΠΑ, εξαφανίσθηκε 
η 68χρονη Mattie Moore 
που έπασχε από τη νόσο 
Alzheimer. Οκτώ µήνες µετά 
την εξαφάνιση της, το σώµα 
της βρέθηκε σε απόσταση 
500 µέτρων από το σπίτι 
της. Η τραγωδία τάραξε την 
τοπική κοινωνία η οποία ζή-
τησε την άµεση δηµιουργία 
ενός συστήµατος έγκαιρης 
δηµόσιας ειδοποίησης. 

Το Silver Alert είναι ένα 
οργανωμένο σύστημα άμεσης
και έγκαιρης δημόσιας 
κοινοποίησης και μετάδοσης 
πληροφοριών, που αφορά την 
εξαφάνιση ηλικιωμένων, οι οποίοι 
πάσχουν από τη νόσο Αlzheimer
ή γεροντική άνοια, άλλες 
διανοητικές ή ψυχικές παθήσεις,
ή είναι θύματα
εγκληματικών ενεργειών.

Αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι ειδικά
για έναν ηλικιωμένο ο οποίος συνήθως 
ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή ή πάσχει 
από γεροντική άνοια ή Alzheimer κλπ, 
ο χρόνος είναι πολύτιμος. Με τη λειτουργία 
του Silver Alert και τη βοήθεια των ΜΜΕ 
και άλλων Φορέων (Υπουργεία κλπ)
ο χρόνος έναρξης της αναζήτησης 
θα ελαχιστοποιηθεί
και μπορεί να αποβεί σωτήριος.
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